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Mellencsuk Beatrix, 
a Nagyváradi  
Magyar  
Diákszövetség 
munkatársa a nyári 
munka- 
lehetőségekről  
nyilatkozott  
lapunknak. /3.
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Nagy sikerű Partiumi 
Néptánctalálkozó Micskén

Vasárnap kilencedszer rendezték 
meg Micskén a majdnem egy év-
tizedes hagyománynak örvendő 
Partiumi Néptánctalálkozót. A gyö-
kerei tulajdonképpen még régebbiek, 

hiszen másfél évtizede rendezik meg, csak ele-
inte a falunapok részét képezte. A főszervezők 
idén is Hodgyai Edit (képünkön) iskolaigazgató 
és Erdei Sándor néptáncoktató voltak. /11.

Kerékpártúrára indul
három nagyváradi fiatal
Országos kerékpártúrán vesz részt hamaro-
san három fiatal: a tervek szerint július 22-én 
indulnak Nagyváradról, ahova augusztus 7-én 
érkeznének vissza. /9.

Köszöntő. „Szívünk teljes szerete-
tével köszöntjük drága unokáinkat, Luk-
ács Hunort és Botondot, akik július 2-án 
ünnepelték az 5. születésnapjukat. A Jó-
isten titeket sokáig éltessen, gondoktól, 
bajoktól, betegségtől mentsen. Sok jó és 
szép legyen kicsi szívetekben, hogy bol-
dogok legyetek egész életetekben.” Akik 
őket nagyon szeretik: szüleik, testvérük 
Ármin, keresztszüleik, nagyszüleik és uno-
katestvérük Vivien.

Rö vi den

Bérmálás Várad-Szőlősön.  � 2011. 
július 10-én, vasárnap a 18 órakor kezdődő 
szentmisén 20 fiatal kötelezi el magát a ta-
núságtevő keresztény életre, amikor Böcskei 
László megyés püspök a bérmálás szentségé-
ben részesíti őket a nagyvárad-szőlősi római 
katolikus templomban. A fiatalok felkészíté-
sét a helyi plébános, Pálos István főesperes-
kanonok végezte. 

Premontrei öregdiákok.  � Ma 
délután 6 órai kezdettel szokásos havi talál-
kozójukat tartják a Nagyváradi Premontrei 
Öregdiákok Egyesületének tagjai a Nogáll/
Partenie Cosma utcai Szent László Gimnázi-
um egyik osztálytermében. Meghívott előadó 
Cservák Miklós, a várad-velencei RMDSZ-
szervezet elnöke, aki a Kolozsvári úti római 
katolikus kultúrotthon történetéről, múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről értekezik. 

PaP István
 

Egészen pontosan a 119-es tör-
vény 1. cikkelyének c)-h pont-
jaiban foglalt nyugdíjakról van 
szó, vagyis a bíróságoknál és 
ügyészségeknél dolgozó kisegí-
tő és szakszemélyzet, a diplo-
máciai és konzultási testület, a 
parlamenti képviselők, a civil  
légügyi szolgálat profi pilótái-
nak, valamint a számvevőszék 

munkatársainak nyugdíjairól. 
Ezeket a nyugdíjakat a kor-
mányrendelet hatályba lépésé-
től számított harminc napon 
belül újraszámolják, és a ki-
számítás utáni hónaptól már 
az új nyugdíjösszeget kapja 
meg a jogosult. A nyugdíjakat 
a hivatal a jogosult kérésére 
is kiszámítja, amennyiben ő a 
kérelmet a kormányrendelet ha-
tályba lépése utáni húsz napon 

belül, azaz július 20-ig benyújtja 
a nyugdíjhivatalhoz.

Leontin Ţîrle, a megyei nyug-
díjpénztár ügyvezető elnöke kifej-
tette: Bihar megyében az 52. szá-
mú sürgősségi kormányrendelet 
alapján 72 nyugdíjat számolnak 
újra, akik közül tízen szenátorok 
vagy képviselők, hatan a szám-
vevőszék munkatársai voltak, 
négyen pilótaként dolgoztak, 
míg 52 személy a bíróságok és 

ügyészségek kisegítő vagy szak-
személyzete volt. Újságírói kér-
désre válaszolva Ţîrle elmondta: 
az új jogszabályi keret is lehe-
tővé teszi az előnyugdíjazást, a 
nőknél legkorábban 55, a férfi-
aknál 60 éves korban, de azok a 
nők, akik 38, illetve azok a férfi-
ak, akik 43 éven át befizetői vol-
tak a rendszernek, előnyugdíjba 
mehetnek anélkül, hogy emiatt 
kisebb nyugdíjat kapnának.

A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy nemrég munkások jelen-
tek meg a kialakított szigete-
ken, akik először felszerelték 
az öntözőberendezéseket, majd 
friss földet terítettek szét, 
melybe fűmagot szórtak, leg-
utóbb pedig virágokat és fákat 

is ültettek. Korábban a nagy-
váradi önkormányzat a Rotary 
klub segítségével egy vár ala-
kú szökőkutat szándékozott 
felállítani a helyszínen, azon-
ban a kolozsvári szakbizottság 
megvétózta a tervet. Az elren-
dezendő terület egyébként 6700 

négyzetméterű, a Rotary klub 
által szponzorált kertészkedés 
pedig körülbelül 14.500 euróba 
kerül. 

Amennyiben az időjárás 
megengedi, néhány napon be-
lül végeznek a munkálatok-
kal. 

Újraszámolnak nyugdíjakat 
Az 2011/59. számú sürgősségi kormányrendelet értelmében hivatalból újraszámolják a 2010/ 
119. számú törvény hatálya alá eső nyugdíjakat – mondta el lapunknak Leontin Ţîrle elnök.

Tájképrendezés a körforgalomnál 
Az új nagyváradi városközpont melletti közúti csomópont felújítása 
ugyan befejeződött, most tájképészeti szempontból teszik azt rendbe.

Zöldövezeteket hoznak létre az új nagyváradi városközpont mellett kialakított csomópontnál
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Lovaglás Hegyközszáldobágyon. A nagyvá-
radi Csillagocska Óvoda apróságainak nemrég nagy élmény-
ben volt részük. Olyasmit próbálhattak ki, amit sok városi 
gyerek csak nagyon ritkán, vagy talán sohasem: lovagolhat-
tak, méghozzá nem is túl távol a város zajától. A gondolat, 

hogy a Csillagocskák kilátogassanak Kovács József és Ernő 
hegyközszáldobágyi lovastanyájára, a házigazda és Pálfi Jó-
zsef lelkipásztor, a Csillagocska Alapítvány elnökének beszél-
getésekor merült fel. A gondolatból terv lett, abból pedig 
valóság. /7.

Felújítás
A nagyváradi önkor-
mányzat július 4-ig várta 
két nagyváradi ingatlan 
homlokzatfelújítására ki-
írt közbeszerzési kiírásá-
ra a jelentkezőket. 

Az egykori poliklini-
ka felújítására egy cég, a 
Chintoflor nyújtott be pá-
lyázatot, ennek elbírálása 
húsz napon belül megtör-
ténik. 

A Fő utca 11. szám 
alatti ingatlan felújításá-
ra nem érkezett ajánlat, 
így ennek az ingatlannak 
a felújítására a közeljövő-
ben újabb közbeszerzési 
eljárást szervez az önkor-
mányzat.
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